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 van de voorzitter

Vrijwilligers verdienen het om van tijd tot tijd in het 
zonnetje te worden gezet. Immers, het vrijwilligers-
werk is nooit vanzelfsprekend en mag dan ook nooit 
als zodanig worden beschouwd. Ons wijkberaad 
staat jaarlijks tijdens de sfeervolle decembermaand 
stil bij wat de vrijwilligers van ons wijkcentrum voor 
ons, maar vooral voor de buurtbewoners beteke-
nen. Want voor hen en voor de buurt zetten zij zich 
met name in.  

Een vrijwilliger die ik onder uw aandacht wil bren-
gen, is een bewoner die geheel belangeloos onze 
buurtfietsenstalling beheert. Hij doet dit zeer nauw-
gezet en met een groot verantwoordelijkheidsbesef. 
Hij, ik heb het over Cees Pronk, wil daar nooit en te 
nimmer iets voor terug zien. Ook blijft hij het liefst 
buiten beeld. Het wijkbestuur respecteert zijn wens, 
maar nu doet zich een bijzondere gelegenheid voor 
om Cees in de schijnwerpers te zetten. Hij zet zich 

Valentina
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Menige organisatie kan moeilijk 
functioneren zonder vrijwilligers. Voorbeelden daarvan zijn zorginstellingen en het 
Rode Kruis, maar ook bewonersorganisaties zijn van hen afhankelijk. Vrijwilligers 
zetten zich veelal geheel belangeloos in voor een bepaald sociaal maatschappelijk 
of ideëel doel. Het gaat daarbij primair om de medemens een helpende hand te bieden. Momenteel is 
de hulp aan de stroom vluchtelingen binnen ons Europees continent actueel. Zonder vrijwilligers is het 
niet goed mogelijk om de vluchtelingen op te vangen.  

namelijk ook anderszins belangeloos voor zijn me-
demens in. Recentelijk heeft hij samen met Franklin 
Salazar, een 24-jarige grafisch ontwerper uit Mana-
gua (Nicaragua), een boekje met leuke illustraties 
uitgebracht met de titel Lieveling. Maar eigenlijk 
heet het personage om wie het gaat Valentina. Een 
verrassend en mooi resultaat van de samenwerking 
tussen twee verschillende werelden.  

Het wijkberaad heeft van Cees een aantal boekjes 
gekocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een 
stichting die het mogelijk heeft gemaakt dat de 
ontwerper een grafische opleiding heeft gekregen. 
Een mooi doel! Het wijkberaad stelt de boekjes be-
schikbaar voor geïnteresseerde wijkbewoners. Zij 
kunnen kosteloos een exemplaar komen afhalen 
op het wijkcentrum. Maar op is op! 

Uw voorzitter, 
Arnold van der Heijden

Zaterdag 10 oktober van 12.00 – 17.00 uur Parel-
route Flora- en Faunawijken. Startsein om 11.00 
uur in wijkcentrum de Hyacint, Anemoonstraat 25 
te Den Haag. Meer informatie: 
www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl

Woensdag 14 oktober, woensdag 11 november en 
woensdag 9 december (in de grote zaal in het wijk-
centrum) om 19.30 uur openbare vergaderingen 
van het wijkberaad De Hyacint.

Elke eerste dinsdag van de maand van 09.00 – 
11.00 uur Open Coffee. Bezoek voor meer  
informatie de website van het wijkberaad: 
www.dehyacint.nl.

AGENDA

in verschillende vormen van vrijwilligerswerk waar 
hij bestuurlijke functies bekleedde. Voor zijn verdien-
sten bij de ‘Stichting ontmoeting met buitenlandse 
vrouwen’ kreeg hij in 2013 de Stadsspeld van de ge-
meente Den Haag uitgereikt. 

Jurrie is naast rekenmeester ook een groot liefheb-
ber van taal. Terugkijkend op zijn loopbaan had hij 
ook best journalist of docent Nederlands kunnen 
worden, maar het liep anders. Toch kruipt ook dit 
deel van zijn bloed waar het niet gaan kan en was 
en is hij graag met taal bezig. Hij maakt daarbij wel 
een voorbehoud voor lezen. Voor zijn plezier lezen 
doet hij naast kranten en tijdschriften niet veel. Mis-
schien heeft het ermee te maken dat hij als kleuter 
ontdekte dat zijn wat oudere zusje al echt las, niet 
uit een boek met plaatjes dat hijzelf zo leuk vond, 
nee uit een boek met uitsluitend van die saaie let-
ters. Dat leek hem maar niets! 
Zijn gevoel en liefde voor taal deden hem besluiten 
om zich enige tijd terug aan te melden bij de ‘Stich-
ting Haagse levensboeken’ en hij heeft inmiddels 
één levensboek geschreven. Omdat hem dat meer 
tijd kostte dan hij had ingeschat, wacht hij - nu hij 
secretaris van het Wijkberaad is geworden - even 
met een volgende opdracht. 
Toen het bestuur vorig jaar in Wijkwijs een oproep 
plaatste voor nieuwe redactieleden, heeft hij ook 
even overwogen zich aan te melden, maar daar 
bleef het bij. 

Liever niet alleen het pretpakket 
Voor een bestuur van een wijkberaad dat zich be-
perkt tot het bedenken en faciliteren van leuke 
dingen voor de mensen, heeft hij weliswaar veel 
waardering, maar het zou hem te weinig uitdagen. 
Voor het vergroten van de sociale cohesie is volgens 
hem meer nodig dan dat alleen. Het moet vooral 
ook gaan om het mobiliseren en faciliteren van 
inspraak bij de beleidsvoering van de gemeente. 

Niemand zat te wachten op een kwestie als die van 
de herhuisvesting van De Kruin, maar het is wel 
materie om als bestuur je tanden in te zetten om tot 
een voor alle betrokkenen zo acceptabel mogelijke 
oplossing te komen. 
Met kennis van zaken en wijsheid laveren tussen 
begrijpelijke emoties van bewoners en een zekere 
nuchterheid zal volgens hem de lijn moeten zijn 
waar het bestuur zich door zal moeten laten leiden. 

De voor de hand liggende samenwerking met het 
bestuur van De Kruin is nog niet van de grond ge-
komen. In plaats van coöperatief nadenken over 
een gezamenlijke toekomst, ziet hij bij De Kruin 
een zeker verzet. Diep in hun hart, denkt hij, zou-
den de ‘Kruiners’ het liefst het hele door gemeente 
bedachte plan de prullenbak in zien verdwijnen. 
Maar of dat realistisch is? 

Veelzijdige belangstelling
Dat Jurrie na zijn vervroegde pensionering niet in 
het gevreesde zwarte gat viel, is niet zo verbazing-
wekkend. Naast zijn bestuursfuncties bij verschil-
lende vrijwilligersorganisaties, heeft hij eindelijk 
tijd voor zijn vele hobby’s en interesses. 
Zo zorgt hij samen met zijn vrouw enkele dagen 
in de week voor zijn kleinkinderen. Verder klust en 
tuiniert hij graag. Ook bezoekt hij graag samen met 
zijn vrouw musea, vooral om er van moderne kunst 
te kunnen genieten. Zelf het palet en de penseel ter 
hand nemen? Hij zou het dolgraag willen, maar daar 
is het (nog) niet van gekomen.  
Beeldtaal (weet u nog van dat zusje met haar boek 
zonder plaatjes?) intrigeert hem. Daarom � lmt hij 
veel en het zelf bewerken en monteren van video-
materiaal doet hij graag. Hij volgde er ook een cur-
sus voor. 

Jurrie is vast en zeker een belangrijke aanwinst voor 
de slagkracht van het bestuur. 
We wensen hem veel succes toe. 

Leen Nauta

Kom vrijblijvend kennismaken met

Healing TAI CHI
gezond bewegen voor jong en oud

Elke maandagmorgen om 10 uur
in Uitzicht, Zonnebloemstraat 383.

Elke dinsdagavond om 18 uur
in de Zonnebloemschool,

ingang gymzaal Zonnebloemstraat.

Voor informatie:
Benjamin Lochtenbergh

tel.: 06 24 75 25 57
mail: b.lochtenbergh@gmail.com

website: healingtaichi.nl

Lochtenberg-adv (zesde).indd   1 03-10-13   20:02

Maandagmorgen 08.00 - De Hyacint
Maandagmorgen 11.00 - Uitzicht
Dinsdagavond 17.30 - Uitzicht
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Sloet: een mannenmodemonument verdween
Met een gezellige receptie voor collega-winkeliers, buren en vaste klanten namen Paul en Bärbel  
Westermann begin juli na 42 jaar afscheid van hun herenmodezaak aan het Goudenregenplein. Het 
voelt voor hen dubbel, een mengeling van bevrijding en weemoed. ‘We sluiten de deur met een lach en 
een traan.’  De zaak is op de wandkasten en wat losse spullen na volledig ontmanteld, wanneer ik enige 
dagen na de receptie bij 25 graden met hen aan de koffie zit. 

Het geschikte moment om te stoppen 
Veel artiesten hoor je vaak beweren dat je op de top 
van je carrière moet stoppen. Iets dergelijks gold ook 
voor de Westermanns. Niet de economische crisis van 
de afgelopen jaren - ook al hebben zij er wel degelijk 
last van gehad - of  een gebrek aan arbeidsvreugde 
of motivatie, deden hen besluiten om te stoppen. 
Het was de combinatie van een inmiddels gevor-
derde leeftijd, het jubileum van 80 jaar Sloet en het 
ontbreken van een opvolger.  

‘Wanneer de mensen de afgelopen tijd zeiden dat 
wij nu eindelijk kunnen gaan genieten, dan was mijn 
reactie steevast dat we ook al die jaren hebben ge-
noten,’ aldus Paul Westermann. Zijn vrouw Bärbel kan 
niet anders dan het beamen en vult aan: ‘Onze zaak 
voelde voor ons als thuis. Daar was de sfeer ook naar; 
er was altijd koffie voor de klanten voor wie we alle 
tijd namen. Met onze veelal vaste klanten hadden 
we leuke gesprekken en we kregen van hen allerlei 

leuke maar soms ook minder leuke verhalen te horen. 
Één van hen, een professor in de economie, kwam 
ook regelmatig en trakteerde ons dan op gratis lesjes 
economie, waar we graag naar luisterden voor zover 
de drukte het toeliet.’ 

Het begon met Sloet en het bleef Sloet 
De ooit in1935 door de heer Henk Sloet begonnen 
herenmodezaak aan het Goudenregenplein met 
toen nog een uitgebreide collectie hoeden en pet-
ten (in die tijd nog volop in de mode) werd in 1973 
door Paul Westermann overgenomen omdat Sloet 
wilde stoppen en geen opvolger had.  

De eerste drie jaar werkten de oude en de nieuwe 
baas nauw samen. Daarna trad meneer Sloet steeds 
meer terug en kwam Bärbel steeds duidelijker in 
beeld en zo is het sindsdien gebleven. De naam Sloet 
werd gehandhaafd omdat die na tientallen jaren een 
begrip  in de wijk en ook daarbuiten was geworden. 
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Sloet was een zaak met betaalbare kwaliteitskleding 
van gerenommeerde merken voor heren. ‘Onze klan-
ten hielden van mooie, nette kleding die met de tijd 
meeging. Ik heb wel klanten gekend, die mij met 
enige trots hun nog nette pantalon toonden, die 
volgens hen wel 20 jaar oud was,’ aldus Paul. Dat 
was tot op de dag van vandaag hun doelgroep, die 
ook waarde hechtte aan kwaliteitsondergoed en 
niet te vergeten aan mooie, degelijke pyjama’s en 
die verkochten ze dan ook volop.  

Na ruim 40 jaar in de herenmode te hebben gezeten, 
durft Paul de bewering wel aan dat de gemiddelde 
Nederlandse man vergeleken met bijvoorbeeld de 
Italiaanse of de Franse, niet bijster modebewust is 
en niet al te veel aandacht en geld aan zijn outfit 
besteedt. 

Beleving, meer dan aanschaffen 
Vergeleken met vroeger moet je tegenwoordig als 
modedetaillist stevig concurreren met de grote, stun-
tende zaken en niet te vergeten met het al maar 
groeiende aantal internetshops. De seizoensuitver-
kopen van vroeger zijn verleden tijd. Bijna het hele 
jaar door moet je wel iets van kortingsacties hebben. 
Toch zijn Paul en Bärbel er heilig van overtuigd dat 
winkels zoals die van hen wel degelijk bestaansrecht 
hebben en ook zullen houden. ‘De mensen willen 
een beleving en daar horen kijken, voelen en zelfs 
ook ruiken bij en natuurlijk in alle rust kunnen pas-
sen. De klanten willen prettig ontvangen, geholpen 
en geadviseerd worden,’ benadrukken ze. 
De kans dat zich weer een herenmodezaak in deze 

buurt zal vestigen, achten ze zo goed als ondenk-
baar. Deze locatie lag en ligt nu eenmaal niet in een 
echt winkelgebied, waar je heen gaat om gezellig 
te shoppen.  

Wat het zo mooi maakte 
Die 42 jaar zijn omgevlogen, vooral omdat zij hun 
zaak altijd met ontzettend veel plezier hebben ge-
rund: ze waren er altijd mee bezig, maar hebben 
dat nooit als een zware last ervaren. Integendeel. 
Omdat ze een hecht koppel vormen, zowel zakelijk 
als privé, was het een geweldige tijd. Samen gingen 
ze naar modebeurzen om in te kopen en bestierden 
hun nette en gezellige zaak. Ze hadden met recht de 
‘gunfactor’ van een grote schare vaste klanten. 

Nu ze de stap hebben gezet, realiseren ze zich ter-
dege welke vrijheid ze tegemoet gaan en dat ze de 
klantcontacten zullen missen, zeker in de komende 
tijd. Volgens veel trouwe klanten verdwijnt er met 
hun vertrek ‘een instituut’.  

Paul en Bärbel blijven het herhalen: ‘Het was mooi, 
maar het is na 42 jaar ook wel mooi geweest!’ En het 
pand, wat gaat daarmee gebeuren? Geen leegstand 
gelukkig. Twee fysiotherapeuten zullen er samen met 
de huisarts van het pand ernaast naar verwachting 
begin oktober een nieuwe  praktijk openen. 

Nu gaan ze van heel andere dingen genieten; vooral 
van veel wandelen en fietsen. 
Het ga jullie goed Paul en Bärbel. 

Leen Nauta 

               Magnolia Center    
Magnolia Center biedt u de ruimte om 

zelf iets te organiseren
Denk bijvoorbeeld aan:

vergadering, bijeenkomst, cursus, expositie, 
kledingparty, presentatie, workshop, een kinderfeestje 

of knutselmiddag voor kinderen etc.

Ook hebben wij een ruimte beschikbaar voor bijv. 
1-op-1 sessie, therapie, mediation

Magnolia Center                       0628 304 134

Magnoliastraat 38
2565 BZ  Den Haag

Email: 
magnoliacenter38@gmail.com

www.magnoliacenter.nl                               

Flexibele 
Ruimte Verhuur

Life isn’t about waiting for the storm to pass,
it’s about learning to dance in the rain.

• Voelt je leven te vol door allerlei verplichtingen en activiteiten?
• Misschien ook door zorgtaken, privé of professioneel?
• Of heb je een chronische aandoening, zoals diabetes, die veel van je tijd en energie vraagt?

Mindfullness kan je helpen om in het leven van alledag weer ruimte te ervaren voor wat jij waardevol 
vindt en meer te genieten.
Je kunt de training hier in de buurt volgen, in mijn prakijk aan de Daal en Bergselaan.
Eerst ervaren of het iets voor je is? Van harte welkom op de vrijblijvende kennismakingsworkshop!

Leontine Lenferink, tel: 06 28912550 www.nu-n-nu.nl
Daal en Bergselaan 56R, Den Haag info@nu-n-nu.nl
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Wilt u ook uw 
verzekerings- en 

hypotheekadviseur 
bij u om de hoek?

Dicht bij huis verzekerd van een goed advies met de laagste premies, voor al 
uw verzekeringen en fi nancieringen.

Onder andere:
VvE verzekeringen
Autoverzekeringen
Woonverzekeringen
Hypotheken en fi nancieringen
Zakelijke verzekeringen

Kom eens 
langs op de 

Laan van Eik en 
Duinen 172 

2564 GX  Den Haag          Telefoon 070-3461751          info@verax.nl          www.verax.nl    
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Meer inspraak en draagvlak creëren 
Met de komst van De Haagse Stadspartij (HSP) in 
1998 in de Haagse gemeenteraad is gaandeweg de 
jaren een andere bestuurlijke wind gaan waaien. 
Ook al had deze kritische ‘luis-in-de-pels-partij’ 
aanvankelijk slechts één raadszetel, die aan Joris 
Wijsmuller toekwam, nu heeft ze er sinds de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen (2014) vijf en is Joris 
gepromoveerd tot wethouder van SWDC (Stads-
ontwikkeling, wonen, duurzaamheid en cultuur) en 
tevens stadsdeelwethouder van Segbroek. 

Samen met vier andere partijen (D66, PvdA, VVD 
en CDA) vormt de HSP de huidige coalitie. Met hun 
coalitieakkoord (juni 2014) met de uitdagende titel 
Vertrouwen op Haagse Kracht  formuleerden zij hun 
visie op de toekomst. 

Joris met hart voor Segbroek 
Heel benieuwd naar wat Joris te melden heeft. Al is 
dan hij geen echte Hagenees - hij werd in 1965 in 

het Brabantse Rosmalen geboren - hij heeft, sinds 
zijn toetreden in 1998 tot de gemeentepolitiek, 
onmiskenbaar zijn sporen verdiend. Niet voor niets 
werd hij in 2004 door de Haagsche Courant uitge-
roepen tot het beste raadslid van het jaar en kreeg 
hij in 2011 als erkenning voor zijn inzet voor de stad 
De Haagse Kei uitgereikt.  

De plek van samenkomst is de voormalige ‘Zwem- 
en badinrichting’ uit 1920 met haar woelige historie. 
Een krachtig burgerinitiatief in 1995 voorkwam dat 
het pand met haar art-deco-gevel onder de slopers-
hamer zou worden verpulverd. Uiteindelijk kon het 
theater van de ondergang worden gered. Is er een 
betere plek denkbaar om het gebiedsprogramma 
(2016-2019) voor Segbroek aan haar bewoners te 
presenteren? Dit intieme cultuurpaleisje kan im-
mers worden beschouwd als een voorbeeld van wat 
door ‘Haagse kracht’ tot stand kan worden gebracht. 

Gebakken lucht of toch bouwstenen voor 
een gedegen plan? 
Geen saaie, vormelijke brief van de gemeente. Nee, een fleurige eigentijdse uitnodigingsflyer onder-
tekend door stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller, moest de bewoners van Segbroek op 7 september 
naar De Nieuwe Regentes lokken om de presentatie van het zogeheten gebiedsprogramma Segbroek 
bij te wonen. 
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Toch wat teleurstelling in een gezellige ambiance 
De tot de nok toe met Segbroekers gevulde grote 
zaal, een jongeman die uit een vleugel easy-liste-
ning-melodieën tovert, op het podium een zitje 
waar Joris straks met verschillende gesprekspart-
ners zal plaatsnemen. 

Eelco Koolhaas (van het ‘ministerie van verhalen’) 
toonde zich een geroutineerde en inspirerende 
spreekstalmeester die op een ontspannen en hu-
morvolle manier bruggetjes wist te slaan tussen 
hoofdpersoon Joris en de meest mondige aanwe-
zigen, die - jammer genoeg zonder microfoon - hun 
woordje deden. 

Wie voor de in de uitnodiging aangekondigde pre-
sentatie van de sinds juni ontwikkelde gebieds-
programma’s (de vroeger stadsdeelplannen) was 
gekomen, kwam bedrogen uit. Enkele aanwezigen 
verzuchtten dan ook tegen het eind van deze avond 
dat ze er voor ‘Piet Snot’ hadden gezeten.  

Wat was het dan wel? 
Een tussenstand van wat er rond een zevental the-
ma’s in het voortraject aan problemen en mogelijke 
oplossingen in de vijf wijken was verzameld. Vóór 
dit tussentijdse resultaat tot een concreet meerja-

renplan voor Segbroek kan worden gerealiseerd, 
worden er als volgende stap per wijk inloopbijeen-
komsten georganiseerd. Daarna moeten de gebied-
sprogramma’s nog door de gemeenteraad worden 
geaccordeerd.  

Thema’s en ideeën 
Ieder thema werd ingeleid met boeiende filmpjes. 
Zo kregen we een kijkje op een deel van de Re-
gentesselaan waar het fenomeen ‘weesfietsen’ het 
thema ‘fietsen’ inleidde. De fiets is in ons stadsdeel 
en in de stad als geheel het vervoermiddel bij uit-
stek om de leefbaarheid te vergoten, vinden onze 
bestuurders. Steeds meer fietsen leveren ook pro-
blemen op, zoals de verrommelde stapels weesfiet-
sen, de her en der slecht begaanbare trottoirs, die 
vooral voor ouderen en mensen met een rollator of 
scootmobiel een obstakel vormen. Mogelijke op-
lossingen kwamen langs: méér buurtstallingen en 
‘fietstrommels’ desnoods ten koste van een aantal 
parkeerplekken voor auto’s, een betere handhaving 
en last but not least: een zekere gedragsverande-
ring bij bewoners.  

Armoede in relatie tot isolement is volgens Joris 
een hardnekkig probleem waartegen met de zo-
geheten Sociale Wijkzorgteams (SWT’s) de strijd 

vervolg van pag. 5
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wordt aangebonden. In de loop van 2015 zal er een 
netwerk van dergelijke integraal werkende teams 
in alle Haagse wijken worden gerealiseerd. Voor 
onze Bloemenbuurt (met 20% bewoners van 65 
jaar en ouder) is dit nog niet het geval, maar het 
is in de maak. 

Hoe er in het kader van het verbeteren van de leef-
omgeving in relatie tot de verkeersveiligheid soms 
onbegrijpelijke dingen kunnen gebeuren, werd in 
een volgend filmpje getoond. Klaartje de Vrueh 
(penningmeester van ons wijkberaad) verwoordde 
hierin hoe het verfraaien van de Goudsbloemlaan 
een onoverzichtelijke, gevaarlijke verkeerssituatie 
heeft opgeleverd. Is hier wellicht sprake geweest 
van een goed verhaal dat het heeft gewonnen van 
een slecht plan…? 

Met een boeiend optreden van vier jonge Seg-
broekers: een fantastische flamencogitarist en een 
fadozangeres die een luchtacrobatiek-act van twee 
uiterst soepele jongedames muzikaal begeleidden, 
kon het gehoor even op adem komen. 

Na deze break was het de beurt aan het thema  
‘Urban Sports’. Hierbij kan gedacht worden aan al-
lerlei vormen van sport en spel die buiten club-
verband op straat en vlakbij huis kunnen worden 
bedreven, vooral ook bedoeld als alternatief voor 
de vaak tot overlast leidende ‘hangjongeren’. Denk 
hierbij aan voet- en volleybalkooien, maar ook aan 
trapveldjes en speeltuintjes.  

Wat tientallen jaren geleden al in het kader van een 
schonere leefomgeving uit de hoge hoed van de 
mogelijke oplossingen te voorschijn kwam, waren 
de zogeheten ORAC’s (Ondergrondse restafvalcon-
tainers). Deze oplossing leek destijds niet haalbaar 
voornamelijk omdat de bestuurders van toen von-
den dat het door de aanwezigheid van een wirwar 
van kwetsbare leidingen, buizen en dergelijke te 
duur zou worden. Andere inzichten, betere tech-
nieken en voldoende geld hebben nu geleid tot 
het plaatsen van deze containers. 

Waar ze al zijn geplaatst, doen zich soms lastig 
aan te pakken situaties voor die te maken hebben 
met asociaal, hufterig gedrag van mensen die hun 
rotzooi domweg niet in maar naast de container 
droppen. Zou wat aanplant rondom de containers 

kunnen helpen?, suggereerde iemand. Of mensen 
adopteren een container en houden de gang van 
zaken wat in de gaten, was een ander idee. En na-
tuurlijk strengere handhaving: slinger de overtre-
ders maar op de bon! 

Het thema ‘Samen oud worden’ kreeg flink veel aan-
dacht ook al begon de tijd te dringen. Hier kwamen 
de eerder besproken ‘Sociale Wijkzorgteams’ op-
nieuw in beeld, maar daarnaast ook andere initi-
atieven waarbij het accent op het actief bezoeken 
van geïsoleerde straat- en buurtgenoten ligt. In 
de Vogelwijk kent men bijvoorbeeld sinds enige 
tijd zogeheten ´laancoördinatoren’, die onder het 
motto: ‘nodig mensen niet uit, maar ga naar ze toe!’, 
bij mensen langsgaan om belangstelling te tonen. 
Het werkt heel bevredigend, aldus een van hen. 

Tot slot kwamen ‘stadslandbouw’ en ‘duurzaamheid’ 
langs. Het eerste is volgens Joris de laatste jaren 
zonder meer ‘onwijs hip’. Plantsoenen of gedeelten 
ervan worden getransformeerd tot kruidentuintjes, 
er ontstaan plekken waar mensen groenten telen. 
Het brengt mensen samen en het levert iets bruik-
baars op en niet te vergeten: mensen hebben weer 
contact met de natuur waar ze als stedelingen nogal 
vervreemd van zijn geraakt. 

Naast de kritische opmerkingen aan het eind van 
deze avond, was er ook waardering voor alle in-
spanningen die de gemeente zich getroost. Een 
eerste vervolgstap zal in de inloopavonden per wijk 
worden gezet, waarna de besluitvorming op het 
niveau van de gemeenteraad in een bruikbaar en 
betaalbaar plan zal moeten uitmonden.  

Urban Sports

vervolg op pag. 8
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Op stoom komen 
Het wijkberaad ging zich van haar beste kant laten 
zien. Dat werd je als bezoeker bij het betreden van 
het feestterrein al direct duidelijk: alles was tot in 
de puntjes verzorgd. Het wachten was op wat meer 
toeloop en gezien het weer zou dat ook zeker gaan 
lukken: zo rond de klok van drie uur was het zowel 
in de grote zaal als in de binnentuin gezellig druk. 
Loukie Nak gidste als een soort Alma mater op de 
voor haar zo kenmerkende manier het publiek door 
het programma. 

Voor de presentatie ‘Tegen inbraak’ was geen over-
weldigende belangstelling. Misschien waren het 
tijdstip (13.30 uur) en de plek (Lokaal 7) daar debet 
aan. Het werd desondanks een informatieve bijeen-
komst waar Henk Doves (namens de gemeente) 
veel bruikbare tips gaf om inbraakellende te voor-
komen. Hij schakelde in zijn presentatie regelmatig 
over naar Marco Roos (van Roos IJzerhandel) die 
allerlei anti-inbraakproducten demonstreerde. Het 
gaat vaak om op het oog simpele en niet kostbare 
aanpassingen, zoals een beter soort ‘veiligheidsbe-

Geslaagde Burendag in Franse sfeer 
Wat tien jaar geleden werd gestart als een van de initiatieven van het Oranjefonds om de betrokken-
heid van burgers bij hun eigen buurt en de onderlinge samenhang te vergroten, is van 500 buurten 
toen, uitgegroeid tot een ware topper waar anno nu 4920 buurten in ons land aan deelnemen. Ook het 
wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint schaarde zich al snel achter dit initiatief en organiseerde ook dit 
jaar op 26 september dit buurtevenement, met als thema: ‘Thuis – á la maison’. Dat doet Franse gezel-
ligheid vermoeden waar Wijkwijs zeker verslag van wil doen. 

Het vervolg: inloopbijeenkomst voor de Bomen- 
en Bloemenbuurt 
Op een tamelijk ongebruikelijk tijdstip - van 17.00 
tot 19.00 uur - werd er op dinsdag 15 september 
in Lokaal 7 van De Hyacint een inloopbijeenkomst 
gehouden. De opkomst was met zo’n twaalf bewo-
ners bedroevend laag.  

Stadsdeeldirecteur Hanneke Schippers deelde naast 
een blad met interessante statistische gegevens over 
de wijk het concept-gebiedsprogramma voor de Bo-
men- en Bloemenbuurt (2016-2019) uit, met het ver-
zoek daar in groepjes naar te kijken en op te reageren. 

Het concept bevat voor het merendeel nog verder 
uit te werken intenties en weinig concrete al ge-
plande activiteiten. Voor dat laatste is het kennelijk 
nog te vroeg. De beleidsmakers ‘nieuwe stijl’ willen 
dit in nauwe samenspraak met de bewoners reali-
seren: ‘continue dialoog’ dus! 

Naar verwachting zullen de gebiedsprogramma’s 
eind september in de gemeenteraad worden be-
handeld. We moeten blijven vertrouwen op Haagse 
Kracht. 

Leen Nauta

Informatie over inbraakbeveiliging Sorores Cantantes

vervolg van pag. 7
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slag’ (ca. 65 Euro) rond een al bestaand cilinderslot, 
waardoor de beruchte ‘Bulgaarse methode’ (de cilin-
der wordt er gewoon uitgetrokken of uitgeboord) 
niet meer werkt. 

Een uitgelezen plek 
Bij heerlijk weer kon men in de prachtige binnen-
tuin naast het genieten van drankjes en hapjes, een 
rondje langs de kraampjes van nijvere buurtgeno-
ten maken, die hun huisvlijtproducten (zowel food 
als non-food) zoals cupcakes, smoothies, kleedjes 
en sieraden te koop aanboden. 

Twee onderneemsters in de basisschoolleeftijd, 
Noël en Juliëtte uit de Hyacintweg, toonden er on-
der hun eigen label ‘Bling earring’ een sieradenlijn. 
Hun bedrijfje bestaat nu een half jaar en ze maken 
verrassend leuke oorbellen maar ook armbanden. 
Over jong ondernemerschap gesproken!  

Even verderop was te zien hoe Wilde Meijs (van 
tekenatelier en zeefdrukstudio) een vijftal kinde-
ren leerde om met een zelfgemaakte zeefdruk hun 
eigen T-shirt te bedrukken.  

De nog kleinere bezoekertjes konden zich op het 
plein met de spelmaterialen van het kinderwerk 
van VÓÓR Welzijn kostelijk vermaken. 

Even wegdromen 
Het thema ‘Thuis – á la maison’ vraagt uiteraard ook 
om Franstalige muziek. Daar werd volop in voorzien. 
Voor de bezoekers aan de wat lichtere kost konden 
beginnen, klonken eerst de klassieke klanken van 
‘Sorores Cantantes’. De zussen Lucia en Margaret 
Schouten vormen de kern van dit uit vijf dames 

bestaande ensemble dat in verschillende bezet-
tingen, zowel a capella als met pianobegeleiding, 
prachtige liederen en duetten vertolkte. 

Franse sfeer wordt al gauw geassocieerd met een 
glaasje wijn liefst met een stukje Franse kaas erbij, 
zittend op een zonnig terrasje. Wanneer daar dan 
ook nog op de achtergrond prachtige chansons 
klinken, waan je je even ver weg. Dat overkwam ook 
de 88-jarige dame, bewoonster van de Papaverhof, 
die ooit zelf piano speelde en een groot liefhebster 
van het Franse chanson is. Zoals iedereen genoot 
ze enorm van het verbluffend goede optreden van 
Tess van der Zwet, een Haagse jongedame van be-
gin twintig met het timbre van de beroemde Edith 
Piaf. Met uitsluitend gitaarbegeleiding (normaliter 
wordt ze door vijf musici van ‘Les Moutons Magnifi-
ques’ begeleid) wist dit talent met haar fenomenale 
stem en haar expressieve performance de ruimte 
van de binnentuin om te toveren tot een tijdelijk 
stukje paradijs. 

Het was een zeer geslaagde Burendag waar het 
wijkberaad en alle vrijwilligers met recht vol trots 
op terug kunnen kijken. 

Dan dringt zich toch ook de gedachte op dat deze 
oase van rust en verpozing in onze buurt hoe dan 
ook behouden zou moeten worden. U kent on-
getwijfeld het ‘horrordossier’. De plannen van de 
gemeente om juist hier te willen gaan bouwen om 
De Kruin onderdak te bieden. Goed beschouwd 
levert dit alleen maar verliezers op en bovendien 
gaat het heel veel geld kosten. 

Leen Nauta

Home made cupcakes en andere zoetigheden Tess van der Zwet met begeleiding
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Scouting de Mohicanen

Daal en Bergselaan 9

www.mohicanen.nl

secretariaat@demohicanen.nl

Laat je zien op
zaterdag!

Voor kinderen die graag 

hutten bouwen in het bos. Jongens en meiden 

die op een eigen vuurtje brood willen 

bakken, op kamp naar Engeland willen! 

Kom langs en kijk zelf

wat er te doen is!

Elke zaterdag 

Jongens en meisjes 6 t/m 8 jaar

10.00 - 12.00 uur of  14.30 - 16.30 uur

Meisjes 8 t/m 11 jaar & Jongens 8 t/m 11 jaar

9.30 - 12.00 uur of 14.00 - 16.30 uur

Meiden 11 t/m 15 jaar & Jongens 11 t/m 15jaar

9.45 - 12.15 uur of 14.00 - 17.00 uur

Jongeren 15 t/m 18 jaar: vrijdag 20.00 - 22.00 uur

Vrijwilliger worden kan vanaf 18 jaar

Kijk op www.mohicanen.nl

Scouting de Mohicanen

  L a at  j e
u i t d ag e n !

Mohicanen_Wijkwijs.indd   1 14-02-2013   23:14:23
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Terugblik 
In Wijkwijs 3 berichtten we u over de plannen van 
de gemeente Den Haag om in de tuin van het wijk-
centrum De Hyacint een aanbouw te plaatsen ten 
behoeve van wijkvereniging De Kruin uit de Bo-
menbuurt. Het huidige gebouw van De Kruin in 
de Acaciastraat moet wijken voor acht woningen. 
Na een geheim besluitvormingstraject was de tuin 
naast ons wijkcentrum uit de bus gekomen als de 
meest geschikte plek om het nieuwe onderkomen 
te realiseren. 

Stand van zaken  
Zoals aangekondigd op de voorlichtingsbijeen-
komst van 13 mei, werd twee dagen later de aan-
vraag voor de bouwvergunning ingediend. Deze 
is eind juli afgegeven.  Uiteraard heeft de Initiatief-
groep De Hyacint, die meteen na 13 mei in het leven 
werd geroepen, niet stilgezeten. Buurtbewoners 
werden nader geïnformeerd, deskundigen geraad-
pleegd, brieven verstuurd. Ook is het gesprek aan-
gegaan met stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller 
om openheid van zaken te krijgen over de geheime 
vaststellingsovereenkomst waarop de keuze voor 
ons binnenterrein stoelt. Maar dat alles mocht niet 
baten. Op maandag 7 september is het door de ini-
tiatiefgroep opgestelde bezwaarschrift dan ook op 
het stadhuis aan het Spui ingediend, voorzien van 
de handtekeningen van ruim 120 buurtbewoners.  

Bezwaargronden  
De hoofdpunten uit het bezwaarschrift betreffen 

de door de gemeente gevolgde procedure, het 
bestemmingsplan dat op het gebied rondom De 
Hyacint rust en de juridische onderbouwing van 
de vergunning. Niet alleen is de gemeente volle-
dig voorbijgegaan aan het belang van de direct 
omwonenden, ook is de omvang van de geplande 
aanbouw in strijd met het bestemmingsplan en 
de geldende wet- en regelgeving. Verder wordt in 
het bezwaarschrift de complexe verkeerssituatie 
genoemd en de bijzondere architectuur binnen 
het aangrenzende gebied. Ook de wankele finan-
ciële onderbouwing van de plannen is naar voren 
gebracht en tenslotte de te verwachten geluids-
overlast voor de omwonenden.  

Wat komen gaat 
Wij vinden op goede gronden: Beter ten halve 
gekeerd, dan ten hele gedwaald. Er moeten toch 
andere en betere oplossingen mogelijk zijn dan 
deze aantasting van de fysieke omgeving en het 
leefmilieu rond De Hyacint. 

De komende weken zal blijken in hoeverre onze 
inspanningen worden beloond. Afhankelijk van de 
uitkomst worden verdere stappen overwogen. Wij 
houden u op de hoogte van de voortgang. 

Elisabeth van Elsen  
Mede namens initiatiefgroep De Hyacint 

N.B. Wilt u het bezwaarschrift ontvangen, mail dan 
naar initiatiefgroepdehyacint@gmail.com 

Initiatiefgroep De Hyacint levert knap staaltje werk 
Bezwaar tegen bouwvergunning herhuisvesting wijkvereniging De Kruin in onze binnentuin ingediend. 
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Cursist 
Bij mij op de bank zit Willeke Brook, een pittige en 
tegelijk rustige vrouw. Zij is een van de cursisten 
van de lessen Healing tai chi die Ben Lochtenbergh 
sinds september 2014 in het wijkcentrum verzorgt. 
In heldere bewoordingen zet ze uiteen wat haar zo 
aanspreekt in deze bewegingsvorm. Ze hoopt tevens 
buurtbewoners met dit interview te inspireren tot 
deelname aan de lessen op de vroege maandagmor-
gen. Zelf is ze na jaren van yoga beoefenen weer bij 
tai chi beland. Niet alleen omdat ze dat tot op hoge 
leeftijd kan volhouden, maar vooral ook omdat de 
aandacht die nodig is om de bewegingen uit te voe-
ren, haar ervoor behoedt op de automatische piloot 
over te schakelen. Bij yoga merkte ze dat ze dat wel 
kon, waardoor het effect minder werd.  

Wat is tai chi volgens jou?  
‘In mijn beleving is tai chi een reeks oefeningen die 
je helpen fit te blijven, die je gewrichten helpen 
soepel te blijven, en die je ook geestelijk bezig hou-
den, omdat het – zeker in het begin – ingewikkelde 
oefeningen zijn, waarbij je echt even na moet den-
ken: Wat komt hierna? Je lichaam is heerlijk bezig 
met bewegen maar ook je geest zit helemaal in 
de oefeningen, waardoor je ontspant en eventjes 

een uurtje helemaal nergens aan denkt. Dat vind 
ik heerlijk.’  
Het vroege tijdstip vormt voor haar geen enkel 
probleem: ‘Het is zalig je dag zo vol energie te be-
ginnen.’  

Doe je telkens dezelfde bewegingen? 
‘Tai chi bestaat uit een lange reeks oefeningen 
die je langzaam opbouwt. Om te beginnen leer je  
zeventien onderdelen. Les na les bouw je die reeks 
uit. Het is de bedoeling dat je na een half jaar die 
eerste cyclus beheerst. Daarna kun je naar de ge-

Tai chi: een samenspel tussen lichaam en geest 
Maandagochtend even voor achten. De tuindeuren staan open en bieden een blik op de prachtige bin-
nentuin van het wijkgebouw. Het ruikt heerlijk. Een voor een druppelen de cursisten op dit vroege tijd-
stip binnen. Er heerst rust. Na een korte begroeting kiest ieder zijn plek en de edele kunst van het rustig 
en beheerst bewegen, in een elegante, sierlijke flow vangt aan. Tai chi: niet alleen de spieren en ge-
wrichten varen er wel bij, ook gaat er een helende kracht uit van de langzame, intensieve bewegingen.

Healing Tai Chi
Tai chi is een eeuwenoude Chinese bewegingskunst die verschillende stijlen kent. Over de oorsprong doen 
verschillende verhalen de ronde. Volgens Willeke is het een vechtsport die uit nood werd geboren.  
Monniken die onderweg werden aangevallen, maar niet mochten vechten volgens hun filosofie, namen hun 
toevlucht tot het spiegelen van de bewegingen van de tegenstander in een poging hem zo uit te schakelen. De 
kracht en energie die hiervan uitgingen, hadden het gewenste effect en leidden ertoe dat deze gevechtskunst 
werd vervolmaakt.  
Tai chi wordt als vechtsport nog steeds beoefend, vooral door jonge mannen. Het is een prachtig schouwspel  
om die aaneenschakeling van snelle, flitsende bewegingen te zien.  
Ben Lochtenbergh beoefent in het wijkgebouw de Healing tai chi. Hierbij ligt de nadruk zuiver op het bevorderen 
en in stand houden van de gezondheid en het welbevinden. De basisvorm is de Yang-stijl, een rustige vorm 
van tai chi die in totaal uit 108 in elkaar overlopende bewegingen bestaat. Deze brengen de energiestromen 
in ons lichaam op gang en bevorderen daarmee de gezondheid.] 

Zie voor meer informatie: www.healingtaichi.nl of mail naar: b.lochtenbergh@gmail.com. Het filmpje is te 
bekijken via: http://youtu.be/WvpZGirYxi0 
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vorderden om de volgende serie onder de knie te 
krijgen. In totaal zijn er drie cycli.’ 
Feitelijk gaat het dus om het inslijpen van een vast-
omlijnde reeks bewegingen. Daarin schuilt volgens 
Willeke ook het voordeel van tai chi: ‘Als het eenmaal 
in je systeem zit, kun je het thuis elke dag zelf doen, 
maar dat kun je alleen bereiken door regelmatig te 
oefenen. Ik ben ervan overtuigd dat één keer per 
week de lessen tai chi volgen niet zoveel effect heeft 
als wanneer je de oefeningen daarnaast dagelijks 
ook thuis doet.’  Zelf kan ze nog niet alle bewegin-
gen naadloos achter elkaar zetten en daarom is het 
geen enkel probleem in het nieuwe seizoen weer 
van voren af aan te beginnen.  

Hoeveel tijd vergt het eigenlijk als je alle vormen 
achter elkaar uitvoert? 
‘Een ervaren tai-chi-beoefenaar doet daar een mi-
nuut of tien over. Op YouTube staat een filmpje van 
Martin Ratte, een Canadees, die in het park laat zien 
wat we tijdens de les leren. Toen ik dat zag, dacht ik: 
Zo wil ik het ook! Het is prachtig om te zien. Je ver-
geet dat het om verschillende onderdelen gaat. Hij 
begint en eindigt met een groet en voert daartussen 
de bewegingen in één vloeiende lijn uit.’ 
Ook tijdens de les ontstaat die flow: ‘Wat fijn is, is 
dat wanneer alle cursisten in de zaal de oefeningen 
doorhebben en we samen de onderdelen uitvoeren, 
ik de energie voel stromen. Je zit allemaal op de-
zelfde frequentie, niemand is met iets anders bezig, 
daardoor wordt de energie heel erg gericht.’  
Willeke is zich er terdege van bewust dat hoe zij het 
zelf ervaart niet standaard is, dat iedereen het op zijn 
eigen wijze beleeft. Toch ontstaat er een soort ge-
meenschappelijkheid doordat iedereen in dezelfde 
ruimte met hetzelfde bezig is.  

Zwaan kleef aan 
Ook ieders drijfveer om met tai chi te beginnen zal 
anders zijn. Mij heeft ze met haar uiteenzetting in elk 
geval vlot over de streep getrokken. Nieuwsgierig 
geworden volgde ik een week later mijn eerste les. 
De lessen erna sloten meer buurtbewoners zich bij 
ons aan. Wij hebben inmiddels de eerste beginselen 
onder de knie. 

Bent u ook geïnteresseerd geraakt? Meldt u aan voor 
de nieuwe lessenreeks in februari. Lichaam en geest 
blijven er lenig bij.  

Elisabeth van Elsen 

Nieuwe redactieleden 
Wijkwijs

Het bestuur van Wijkberaad De Hyacint is op zoek 
naar nieuwe leden voor de redactie van Wijkwijs. 
We zoeken minimaal 3 nieuwe leden, maar heb-
ben er graag 5 nieuwe bij, want we willen de re-
dactie uitbreiden naar 7 personen. Een prettig 
aantal om de continuïteit en variatie van ons zeer 
gewaardeerde wijkblad te waarborgen. 

Heb je niet alleen plezier in schrijven maar ook 
schrijfervaring? Vind je het leuk voor elk nieuw 
nummer een artikel aan te leveren? Meld je dan 
aan! Thema is uiteraard de Bloemenbuurt maar 
we blikken ook wel eens over de grenzen van 
onze eigen wijk.  

De redactie komt 10x per jaar bijeen: 5x om te 
brainstormen over de inhoud van het eerstvol-
gende nummer, 5x om de definitieve inhoud vast 
te stellen. In principe is de voltallige redactie bij 
beide vergaderingen aanwezig die plaatsvinden 
op de dinsdagavond van 19.30 tot circa 22.30 uur. 
De werkzaamheden bestaan verder uit interviews 
afnemen en verslaan tot prettig leesbare teksten 
en verslag doen van evenementen en andere 
nieuwswaardige gebeurtenissen in de buurt.  

Aanmelding kan door een bericht te sturen naar 
de voorzitter van het bestuur van Wijkberaad De 
Hyacint, de heer Arnold van der Heijden. Zijn  
e-mailadres is: arnoldvdh47@gmail.com. We vin-
den het leuk als je je gegevens stuurt en een korte 
motivatie. 

Het Wijkberaad De Hyacint 

OPROEP

Hulp gevraagd bij Internetcafé 65+ 
Beschikt u over mensenkennis? Bent u geduldig? 
Wellicht is helpen bij het Internetcafé 65+ dan iets 
voor u. Tijdens het Internetcafé 65+ beantwoordt u 
vragen van bezoekers over het gebruik van hun Ipad, 
smartphone of laptop. Het Internetcafé 65+ wordt 
gehouden op woensdagmiddag van 13:00 tot 15:00 
uur in de zaal van wijkcentrum De Hyacint, Ane-
moonstraat 25. U kunt zich aanmelden door contact 
op te nemen met de organisator van het Internetcafé 
65+: Kees Bosch. Hij is bereikbaar via: 06 10 84 91 88. 
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Vorderingen

Begin van de sloop

Plaatsen van de bewapening
Boren van de gaten voor de betonpalen

Nieuwbouw aan de Begoniastraat

De situatie op 23 juni

De vloerdelen voor de 3e woonlaag
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Vorderingen

Plaatsen van de bewapening

Betonijzer vlechten voor de fundering

Beton storten tussen de vloerdelen

Laatste handelingen

Vergruisd puin klaar voor transport

Beton storten in de bekisting

De situatie op 21 september
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Met een Zeker Thuis abonnement kunt u met een organisatie achter de hand veilig thuis blijven wonen.  
U bent hiermee verzekerd van:

■ 24-uurs bereikbaarheid en service (7 dagen in de week, 24 uur bereikbaar via 070-7507000)
■ Noodhulp (met onmiddellijke oplossing zonder wachttijd)
■ Voordeel en comfort (korting op zorg- en dienstverlening en activiteiten)
■ Wasgoedverzorging
■ Speciale Zeker Thuis activiteiten

Voor slechts € 8,50 per maand (voor alleenstaanden) of € 12,- per maand 
(voor echtparen) kunt u met een veilig gevoel thuis blijven wonen.

Meer informatie 070 - 750 70 00      www.eykenburg.nl

Zeker Thuis abonnement
Met een veilig gevoel thuis blijven wonen

Stel u heeft direct hulp nodig vanuit de thuissituatie, waardoor u (tijdelijk) niet thuis kunt blijven. Of u heeft na een ziekenhuisopname 
nog wat nazorg nodig. Dan staat Stichting Eykenburg voor u klaar. Met het Zeker Thuis abonnement is er altijd een zorgappartement 
voor u beschikbaar bij Stichting Eykenburg. Met Zeker Thuis verblijft u de eerste 24 uur gratis in dit zorgappartement. Voor eventuele 
verlengdagen ontvangt u als abonnee een korting op het verblijf als u geen indicatie heeft.

 

 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie 
kijk op onze website 
www.bepals.nl  
 
of bel Roger Gielisse  
(070-4277083) 
 
 

Scoutinggroep Bepals Prinses Juliana 
 
Biedt elke zaterdag leuke en spannende en leerzame activiteiten 
voor alle leeftijden. Wil jij de wereld ontdekken die scouting heet. 
Dan ben je bij ons aan het goede adres. Ons clubhuis kan je vinden 
aan de Laan van Poot 93 (Naast de loods van het Appel theater). 

 Bevers
 Babbelaars

Beverkolonies 
 

Meisjes en jongens 5 tot 7 jaar
 elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

elke zaterdag van 14:00 tot 16.30  
Welpen 
De speurdershorde 

Jongens 7 tot 11 jaar 
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30  

Welpen  
Zonnestralen 

Meisjes 7 tot 11 jaar 
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30  

Welpen 
De Woudwachters 

Meisjes en Jongens 7 tot 11 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30  

Scouts 
De Bosgeuzen 

Jongens 11 tot 15 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30  

Scouts 
Phoenixvendel 

Meiden 11 tot 15 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 17:00  

Explorers 
Dhaulagiri 

Meiden en Jongens 15 tot 18 jaar 
elke vrijdagavond 19:00 tot 21:30  
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Er was eens… krijgt een mooi vervolg 

Met een Zeker Thuis abonnement kunt u met een organisatie achter de hand veilig thuis blijven wonen.  
U bent hiermee verzekerd van:

■ 24-uurs bereikbaarheid en service (7 dagen in de week, 24 uur bereikbaar via 070-7507000)
■ Noodhulp (met onmiddellijke oplossing zonder wachttijd)
■ Voordeel en comfort (korting op zorg- en dienstverlening en activiteiten)
■ Wasgoedverzorging
■ Speciale Zeker Thuis activiteiten

Voor slechts € 8,50 per maand (voor alleenstaanden) of € 12,- per maand 
(voor echtparen) kunt u met een veilig gevoel thuis blijven wonen.

Meer informatie 070 - 750 70 00      www.eykenburg.nl

Zeker Thuis abonnement
Met een veilig gevoel thuis blijven wonen

Stel u heeft direct hulp nodig vanuit de thuissituatie, waardoor u (tijdelijk) niet thuis kunt blijven. Of u heeft na een ziekenhuisopname 
nog wat nazorg nodig. Dan staat Stichting Eykenburg voor u klaar. Met het Zeker Thuis abonnement is er altijd een zorgappartement 
voor u beschikbaar bij Stichting Eykenburg. Met Zeker Thuis verblijft u de eerste 24 uur gratis in dit zorgappartement. Voor eventuele 
verlengdagen ontvangt u als abonnee een korting op het verblijf als u geen indicatie heeft.

 

 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie 
kijk op onze website 
www.bepals.nl  
 
of bel Roger Gielisse  
(070-4277083) 
 
 

Scoutinggroep Bepals Prinses Juliana 
 
Biedt elke zaterdag leuke en spannende en leerzame activiteiten 
voor alle leeftijden. Wil jij de wereld ontdekken die scouting heet. 
Dan ben je bij ons aan het goede adres. Ons clubhuis kan je vinden 
aan de Laan van Poot 93 (Naast de loods van het Appel theater). 

 Bevers
 Babbelaars

Beverkolonies 
 

Meisjes en jongens 5 tot 7 jaar
 elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

elke zaterdag van 14:00 tot 16.30  
Welpen 
De speurdershorde 

Jongens 7 tot 11 jaar 
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30  

Welpen  
Zonnestralen 

Meisjes 7 tot 11 jaar 
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30  

Welpen 
De Woudwachters 

Meisjes en Jongens 7 tot 11 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30  

Scouts 
De Bosgeuzen 

Jongens 11 tot 15 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30  

Scouts 
Phoenixvendel 

Meiden 11 tot 15 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 17:00  

Explorers 
Dhaulagiri 

Meiden en Jongens 15 tot 18 jaar 
elke vrijdagavond 19:00 tot 21:30  
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Magazine ‘Fabulous mama and family’ kent 
Mandy Ladan-Ritman van MommaLuv prestigi-
euze prijs toe. 

Op woensdag 12 augustus rinkelt de telefoon bij 
Mandy. Ze neemt op en weet niet wat ze hoort. Tot 
haar verrassing is ze uitgeroepen tot ‘Heldin Mama 
of the Year 2015’! Een goede vriendin had haar aan-
gemeld voor deze prijs, die een eerbetoon is aan 
vrouwen die naast het moederschap iets bijzonders 
doen voor andere vrouwen. 

Op 9 september nam Mandy (op de foto derde 
van links) tijdens het feestelijke ‘Mama of the Year 
Event’ haar Award in ontvangst. Een welverdiende 
prijs voor haar inspanningen voor jonge moeders 
in derdewereldlanden. In het vorige nummer van 
Wijkwijs vertelden we u over de kraampakketten 
die zij vanuit haar organisatie samenstelt en via 
contactpersonen in onder meer Oeganda, Ghana en 
Bolivia laat bezorgen bij vrouwen die pas moeder 
zijn geworden. Een tastbaar hart onder de riem om 
moeder en kind een goede start te geven.  

Wij feliciteren Mandy van harte met de toekenning 
van deze prijs. Wij hopen dat haar organisatie door 
alle publiciteit rond de Award bekend zal worden 
bij een breder publiek, zodat ze haar ideaal waar 
kan maken en haar werkzaamheden kan uitbreiden. 
Het interview en de fotoshoot in het blad Fabulous 
mama & family zullen daar zeker aan bijdragen, 
evenals de blog die ze een jaar lang krijgt op de 
site van het tijdschrift. 

Elisabeth van Elsen 

Zie voor meer informatie Mandy’s website: www.mommaluv.nl 

Roofvogelshow Papaverhof
Op 20 augustus zag het grasveld van de Papaverhof er an-
ders uit. Is het normaal gesproken verboden terrein voor 
iedereen omdat het zogeheten ‘zichtgroen’ van de gemeente 
is. Die dag werd het bevolkt door een vrolijke groep kinderen 
en hun ouders. Zittend in keurige rijtjes, was het wachten 
op een roofvogelshow, die door Eltheto aan het bestuur van 
het complex Daal en Berg werd aangeboden in het kader 
van de vakantiebijbelweek.  

Het werd een geweldige middag! Geruisloos vliegende oe-
hoe’s, slimme valken en een echte zeearend vlogen gehoor-
zaam van boomstam naar boomstam. De trainer gaf uitvoe-
rige informatie over hun gedrag, herkomst, leefomgeving 
en nog veel meer. Zonder te hoeven aandringen kreeg hij 
spontane en dappere hulp bij zijn vraag om ‘landingsplaat-
sen’ op de schouders van de kinderen. Het klapstuk van de 
show was de glijvlucht van de grootste roofvogel, de zee-
arend over de door de kinderen gemaakte vrije vliegroute.  
Dank aan Eltheto en Daal en Berg voor dit unieke aanbod 
aan onze wijkbewoners!     Louise Recourt
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Loodgieter, centrale verwarming, gas-, water-, sanitaire en elektrische installaties én

zonnepanelen.

Heeft u een installateur nodig? Wij installeren en onderhouden centrale verwarming, sanitair en

elektra. Ook voor advies op het gebied van zonne-energie en zonnepanelen bent u bij ons aan

het juiste adres!

Sinds 1922 DE VAKMAN op het gebied van de totale installatie!

Chrysantplein 6, 2565 BV Den Haag, tel.: 070 3453 771

E-mail: wvdaa@hetnet.nl, website: www.wvdaa.nl
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Zelf was ik ooit in Syrië en vond het een fraai land 
met over het algemeen vriendelijke bewoners. De 
mensen werkten er hard en waren nieuwsgierig naar 
waar wij vandaan kwamen. Op het eerste gezicht 
leek het mij niet vervelend om er te wonen, ook al 
lagen de veiligheidsdiensten van president Anwar 
el Assad overal op de loer en konden contacten met 
westerlingen al gevaarlijk zijn. De bevoorrechte to-
plaag van Damascus kon zich uitleven in de chique 
nachtclubs en dancings van grote Europese hotels. 
De gewone Syriër was al blij als hij genoeg kon ver-
dienen om het hoofd boven water te houden.  

De situatie in Irak en Libië was in feite dezelfde; men 
kon ook daar een redelijk normaal leven leiden zo-
lang men niet in aanvaring kwam met de regimes 
van Saddam Hoessein of Khadaffi. Mensenrechten 
bestonden dan niet meer en menig vermeende te-
genstander van deze wrede potentaten vond een 
miserabel einde in de kerkers van hun geheime 
diensten.   

De oorlogen die Amerika tijdens het presidentschap 
van George W. Bush in Irak ontketende, maakten een 
einde aan het regime van Saddam Hoessein en in de 
nasleep daarvan brak de Arabische Lente uit. Die is 
nu verworden tot niets minder dan een nachtmerrie.  

Zijn de inwoners van die landen nu beter af? Het 
lijkt me van niet. Niets is er meer zeker: steden 
liggen in puin, aanslagen zijn aan de orde van de 
dag en het aantal burgerslachtoffers neemt door 
de voortdurende strijd en aanslagen dagelijks toe. 
Geen wonder dat die mensen de benen nemen 
naar veiliger oorden. Ik beweer hiermee niet dat 
ze dan maar in groten getale naar Europa zou-
den moeten komen, ook al gebeurt dat nu wel.   
Als de oorlog in Syrië ooit afgelopen zal zijn, zullen 
die gevluchte mensen weer nodig zijn om hun land 
opnieuw op te bouwen. Als het klopt dat het vooral 

mensen met geld en een goede opleiding zijn, die 
hierheen komen, dan is er straks geen geschoold 
kader meer over om hun verwoeste land mee te 
helpen opbouwen. 

Dit is uiteraard makkelijk praten vanuit een ruime 
woning in een rustige wijk waar de grootste dreiging 
op dit moment is dat iemand zijn baan verliest of 
minder vaak op vakantie kan gaan. De ongelijkheid 
in de wereld is enorm en dat zal vermoedelijk altijd 
wel zo blijven.  

Het is mijn stellige overtuiging dat een kind dat in 
de sloppenwijken van Caïro, Bagdad of Nairobi wordt 
geboren fundamenteel dezelfde rechten heeft op 
gezondheidszorg, scholing en aandacht als de kleine 
Roderick of Pieternel die in Wassenaar het levenslicht 
zullen zien. Alleen  hoe valt dit te realiseren?   

Na 1945 hebben organisaties als de Verenigde Naties 
allerlei programma’s opgezet om kinderen in arme 
landen te helpen aan scholing, voeding en medische 
zorg. Een enkele oorlog werpt zo’n land echter direct 
honderd jaar terug in de tijd. 

“Wie één mens redt, redt de wereld” is een Bijbelse 
uitspraak die vooral ook bekend werd door de film 
Schindler’s List. Volgens mij wordt er met die uit-
spraak bedoeld dat je moet accepteren dat je niet 
iedereen kunt redden of helpen, maar als je doet wat 
in je vermogen ligt, je als mens aan je bestemming 
bent gekomen. 

Marcel van Guldener

Een hete zomer! 
Terwijl de temperaturen in Europa deze zomer recordhoogten bereik-
ten, rommelde het elders in de wereld. De eindeloze ellende die de  
inwoners van landen als Syrië en Libië overspoelt is dusdanig groot dat 
daarmee vergeleken de problemen in Den Haag en omstreken slechts  
rimpeltjes lijken op een verder gladde zee. CO

LU
M

N

Bovenstaande titel is een variant van het t.v. Pro-
gramma ‘Het eilandgevoel  van Schiermonnikoog’.
In dit programma gaat KRO-reporter Leo Fijen in 
gesprek met mensen die hij tegenkomt op dit klein-
ste van onze Waddeneilanden. Ik kom er zelf ook 
graag maar ben Leo er nog nooit tegen gekomen. 
Ik verdenk hem er ook eigenlijk van dat hij dit pro-
gramma bedacht heeft om ‘op kosten van de zaak’ 
lekker lang en vaak de tocht via Lauwersoog naar 
Schier te kunnen maken.
Met de hele crew je intrek nemen in Hotel ‘Van der 
Werff”  ‘s ochtends lekker koffie met een krantje en 
dan naar het strand om wat mensen te interviewen.  
Wie zou dat niet willen.....
Maar ik gun hem graag zijn uitstapjes naar dit Wad-
denpareltje want de gesprekken zijn soms best aar-
dig. Zo was er deze week een man met de vreselijke 
spierziekte ALS. Bij deze ziekte wordt de aansturing 
van je spieren langzaam  verstoord en worden ze 
steeds minder bruikbaar totdat ook de ademhaling 
en het hart er mee stoppen. De patiënt in kwestie 
woonde ergens in een stad en de prognose was dat 
hij nog maar een paar maanden te leven had. Om 
die paar laatste maanden zo goed mogelijk door 
te brengen verhuisde hij naar Schiermonnikoog 
en werd een geaccepteerde mede-eilandbewoner.  
Het eilandleven deed hem zo goed dat hij niet drie 
maanden maar nog drie jaar bleef leven. Het liefst 
ging hij in zijn elektrische rolstoel naar de Wad-
dendijk om daar te genieten van het uitzicht op het 
Wad: zeilboten die voorbij kwamen, een viskotter 
op weg naar de haven, de veerboot die in een wijde 
boog door de vaargeul aan kwam tuffen.... Eigenlijk 
helemaal niets bijzonders en tegelijk fascinerend. 
Dichter bij de natuur, bij de Schepping in een pure 
vorm kon hij niet komen. Hij kon dit wellicht niet 
rationeel beredeneren maar instinctmatig voelde 
hij zich hier helemaal op zijn plaats. En zijn nieuwe 
dorpsgenoten waren helemaal aan hem gewend 
en werden ongerust als hij een keer niet op die dijk 
was verschenen. Ze belden dan aan met de vraag 
of het nog wel met hem ging.  Het verhaal zou te 
mooi zijn als er een wonder zou geschieden en 
de ALS-patiënt gewoon bleef leven. In 2012 is hij 
tijdens een tocht op zijn geliefde eiland overleden. 
    

Het Wijkgevoel van de 
Bloemenbuurt

In schril contrast hier-
mee is het verhaal 
van de vrouw die tien 
jaar lang dood lag in 
haar etage in een 
Rotterdamse wijk. 
Niemand had haar 
gemist en met haar dochter had ze geen contact 
meer. Is dat niet het dieptepunt van treurigheid... 
Ook zij was ooit een jong meisje geweest met ver-
wachtingen van het leven, had zich beschermd 
gevoeld door haar omgeving  en was later in de 
grote stad terecht gekomen. Wat er allemaal in haar 
leven is voorgevallen weten we niet maar niemand 
verdient het om alleen en eenzaam te sterven.  Ze 
zeggen wel eens dat iemand pas dood is als er nie-
mand meer is die over je praat, die zich je herinnert 
en soms nog met een glimlach aan je denkt. In het 
geval van die oude mevrouw leek haar bestaan al 
te zijn uitgevlakt nog voor zij overleed.  
   
De decembermaand is traditioneel de maand van 
familiefeesten en elkaar bezoeken. Er zijn ook 
mensen die vinden juist om die reden deze maand 
een gruwel en zien uit naar de kille januarimaand 
(wanneer er eigenlijk helemaal niets te beleven valt 
behalve slecht weer en korte dagen).
Ik vind dat wel jammer. Ook al woon je alleen, heb 
je geen kinderen of zie je die nooit; dan nog ben 
je nooit alleen. Je moet alleen die stap durven en 
kunnen zetten om er eens op uit te gaan. Zo was 
er op dinsdagochtend altijd een soort van “social 
hour” in het wijkgebouw met gratis koffie en het 
oplossen van cryptogrammen (voor wie daar van 
hield). Maar bij gebrek aan belangstelling is men 
daarmee gestopt.  Ook is een heel leuk initiatief 
voor een “High Tea” in ons sfeervolle wijkgebouw 
niet doorgegaan omdat er te weinig aanmeldingen 
voor waren ! En dan te bedenken dat ons wijkge-
bouw door huidig staatssecretaris Sander Dekker 
(u weet wel, die man met twee armen tegelijk in 
het verband als een soort pinguïn)  is uitgeroepen 
tot fraaiste wijkgebouw plus tuin van Segbroek !! 
En op het menu van die high tea stonden exquise 
hapjes zoals sandwiches met zalm, scones met clot-

» vervolg op pagina 13
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 In de 
buurt
gebleven

HELAAS! IN DEZE WIJKWIJS GEEN 

‘IN DE BUURT GEBLEVEN’.  ONZE 

COLUMNISTE, EVA KUYLMAN, IS 

DE VOLGENDE KEER WEER VAN 

DE PARTIJ!
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               Magnolia Center    
Magnolia Center biedt u de ruimte om 

zelf iets te organiseren
Denk bijvoorbeeld aan:

vergadering, bijeenkomst, cursus, expositie, 
kledingparty, presentatie, workshop, een kinderfeestje 

of knutselmiddag voor kinderen etc.

Ook hebben wij een ruimte beschikbaar voor bijv. 
1-op-1 sessie, therapie, mediation

Magnolia Center                       0628 304 134

Magnoliastraat 38
2565 BZ  Den Haag

Email: 
magnoliacenter38@gmail.com

www.magnoliacenter.nl                               

Flexibele 
Ruimte Verhuur

Life isn’t about waiting for the storm to pass,
it’s about learning to dance in the rain.

• Voelt je leven te vol door allerlei verplichtingen en activiteiten?
• Misschien ook door zorgtaken, privé of professioneel?
• Of heb je een chronische aandoening, zoals diabetes, die veel van je tijd en energie vraagt?

Mindfullness kan je helpen om in het leven van alledag weer ruimte te ervaren voor wat jij waardevol 
vindt en meer te genieten.
Je kunt de training hier in de buurt volgen, in mijn prakijk aan de Daal en Bergselaan.
Eerst ervaren of het iets voor je is? Van harte welkom op de vrijblijvende kennismakingsworkshop!

Leontine Lenferink, tel: 06 28912550 www.nu-n-nu.nl
Daal en Bergselaan 56R, Den Haag info@nu-n-nu.nl
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Linkervleugel
De verouderde gymzalen en de conciërgewoning 
ter linkerzijde van het gebouw zijn in het voorjaar 
gesloopt om plaats te maken voor een multifunctio-
nele sport-, theater- annex muziekvleugel. Een ultra-
moderne akoestische ruimte maakt deel uit van de 
faciliteiten. Vanaf mei 2016 zal het Segbroek College 
als Cultuurprofielschool hiermee beschikken over 
eigen voorzieningen voor haar TalentProgramma’s 
Theater, Dans, Muziek en Kunst, alsmede voor de 
studierichting Sport & Bewegen. 

Aansluitend aan de verbouwing, wordt het plein voor 
de school opgeknapt en de nieuwe fietsenstalling 
ingericht. De enorme zandhopen en bouwmaterialen 
zullen weer verdwijnen, evenals de fietsen die nu 
verspreid over het terrein en buiten de hekken staan. 

Goudsbloemlaan
Voorafgaand aan de verbouwing van de Klaverstraat 
is het gebouw aan de Goudsbloemlaan gerenoveerd. 
Ook hier werden de personeelsruimte en de entree 
vernieuwd. Verder is het schoolplein veranderd in 
een aantrekkelijke verblijfplaats met planten en bo-
men. Tenslotte werd voor de exacte vakken een spe-
ciale vleugel gerealiseerd, mede ter ondersteuning 
van het programma Technologisch Design. Binnen 
deze studierichting kunnen leerlingen met grote 
belangstelling voor technische vraagstukken hun 
oplossings- en ontwerpvaardigheden verdiepen.

Renovatie Rijksmonument
Op uw fietstochtje of wandelingetje door de wijk zal het u niet zijn ontgaan: niet alleen in de omgeving 
van de Begoniastraat vinden bouwactiviteiten plaats, ook aan de Klaverstraat wordt hard gewerkt. 
Het monumentale pand van het Segbroek College ondergaat momenteel een ingrijpende renovatie. 
Het gebouw wordt beter toegerust voor de speciale onderwijsprogramma’s van de school en de eisen 
die de huidige tijd aan schoolgebouwen stelt. In mei 2016 zal het werk naar verwachting zijn voltooid.

               Magnolia Center    
Magnolia Center biedt u de ruimte om 

zelf iets te organiseren
Denk bijvoorbeeld aan:

vergadering, bijeenkomst, cursus, expositie, 
kledingparty, presentatie, workshop, een kinderfeestje 

of knutselmiddag voor kinderen etc.

Ook hebben wij een ruimte beschikbaar voor bijv. 
1-op-1 sessie, therapie, mediation

Magnolia Center                       0628 304 134

Magnoliastraat 38
2565 BZ  Den Haag

Email: 
magnoliacenter38@gmail.com

www.magnoliacenter.nl                               

Flexibele 
Ruimte Verhuur

Life isn’t about waiting for the storm to pass,
it’s about learning to dance in the rain.

• Voelt je leven te vol door allerlei verplichtingen en activiteiten?
• Misschien ook door zorgtaken, privé of professioneel?
• Of heb je een chronische aandoening, zoals diabetes, die veel van je tijd en energie vraagt?

Mindfullness kan je helpen om in het leven van alledag weer ruimte te ervaren voor wat jij waardevol 
vindt en meer te genieten.
Je kunt de training hier in de buurt volgen, in mijn prakijk aan de Daal en Bergselaan.
Eerst ervaren of het iets voor je is? Van harte welkom op de vrijblijvende kennismakingsworkshop!

Leontine Lenferink, tel: 06 28912550 www.nu-n-nu.nl
Daal en Bergselaan 56R, Den Haag info@nu-n-nu.nl
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Hoofdgebouw
Ook in het lesgebouw zelf vinden aanpassingen 
plaats. De personeelsruimte op de eerste verdieping 
heeft al een facelift ondergaan. Hij is omgetoverd 
tot een modern geoutilleerde (werk)ruimte voor de 
docenten waar in verschillende opstellingen kan 
worden gewerkt, overlegd of gerecreëerd. 

In het souterrain, dat niet efficiënt werd gebruikt, 
komt een fitnessruimte ter ondersteuning van het 
Topsport Programma. Talentvolle leerlingen kunnen 
het reguliere leerprogramma zo goed combineren 
met de noodzakelijke trainingsactiviteiten om hun 
sportieve vermogens zo optimaal mogelijk te ont-
wikkelen. Ook de entree en garderobe komen op 
dit niveau te liggen, evenals nieuwe (studie)plekken 
waar leerlingen terecht kunnen om zelfstandig aan 
opdrachten te werken of om elkaar te ontmoeten.

Wederopbouw
Beide schoolgebouwen werden in de jaren ’50 van 
de vorige eeuw opgeleverd en gelden als toonbeeld 
van de stijl van de Wederopbouw. De verbouwingen 
zijn daardoor aan allerlei regels gebonden. Aan de 
buitengevels is dan ook weinig te zien. De oorspron-
kelijke uitstraling is behouden, terwijl de scholen 
intern een aanzienlijke gedaanteverandering hebben 
ondergaan. 

Elisabeth van Elsen
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Smit
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

gespecialiseerd in:
• trappenhuisschoonmaak • telescoop glasbewassing vanaf de grond tot 15 meter

• alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden

vrijblijvende offerte/advies     gerenommeerde referenties

Fuchsiastraat 89, 2565 PM Den Haag
tel/fax 070-3237271 • mobiel 06-30 901 901

“KWALITEIT GEGARANDEERD, SERVICE VANZELFSPREKEND”

www.smitschoonmaak.nl          e-mail: info@smitschoonmaak.nl
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In een Haags koffiehuis zijn twee krasse knarren zo 
zoetjes aan een fles jenever aan het soldaat maken. 
De één glimmend zilvergrijs haar strak achterover 
gekamd, de ander kalend met aan de zijkanten ros-
sige restanten van wat ooit een weelderig haardos 
moet zijn geweest. Beiden rijkelijk behangen met al 
dan niet van echt te onderscheiden goud, en de inkt 
op de huid van potsierlijke afbeeldingen lijkt al een 
tijdje te zijn opgedroogd. Vaak simplistisch en kort 
door de bocht, staan de twee brompotten daarom 
ook wel bekend als de Haagse (1) uit de Muppet-
show. En dat is niet voor niets: ‘Ik word zó moe van 
heel dat Sinterklaasgedoe joh,’ zegt grijsaard Willem 
in onvervalst plat Haags. ‘Nah,’ mompelt Koos met 
eenzelfde tongval, ‘het had een broer van (2) kennen 
wezen.’ ‘Maar wat is nou eigenlijk het probleem’?  
vraagt Willem zich hardop af om vervolgens uit 
te monden in een retorische spraakwaterval: ‘Om-
dat het verhaal stamt uit een tijd van slavernij? De 
Goedheiligman hielp toch juist deze mensen? En dat 
wil toch ook niet zeggen dat wij die periode  goed-
keuren? Of gaan we nu ook de kunst en literatuur 
uit die tijd verbieden? En die pieten staan toch ook 
niet symbool voor dwangarbeid? Ik zou graag met 
ze willen ruilen hoor, jij toch ook Koos?’ Koos knikt 
en Willem briest door: ‘Kijk, rotte appels moet je 
altijd keihard aanpakken. Maar als jouw kleinzoon 
uitgemaakt wordt voor Goofy, ga jij toch ook de (3) 
niet verbieden? Of wel Koos? Maar het maakt mij 
niet uit hoor. Voor mijn part komen er Vijftig-tinten-
grijs pieten, ja toch Koos? Zo lang er maar goeie 
argumenten zijn en het niet opgedrongen wordt, 
want dan zaai je alleen maar verdeeldheid joh. En 
mot de VN zich er nu ook al mee bemoeien terwijl 
er veel ergere dingen om aandacht schreeuwen? 
Welke (4) heeft daar de leiding? Kijk Koos, als jij het 
slot van je eigen scooter doorzaagt bellen mensen 
eerder de politie dan als iemand in een keurig drie-
delig kostuum hetzelfde doet, nietwaar? Je hoeft 
geen (5) te zijn om te weten dat dit niks met racisme 
te maken heeft. Toch Koos?’ Als Willem uitgeraasd 

is, belandt Koos op de praatstoel: ‘Kijk Willem, toen 
wij nog op school zaten had Sinterklaas volgens mij 
nog een stoppelbaard. Maar ik weet nog wel dat als 
iemand achter in de klas een roddeltje had en dat 
doorfluisterde, er voor in de klas een compleet rod-
delblad uitrolde waar (6) een neus van hier tot Tokyo 
van krijgt. En zo gaat dat ook met mythes die ge-
neratie op generatie doorverteld worden. Maar een 
mythe gaat ook met zijn tijd mee. Zo zijn Sint en Piet 
tegenwoordig een sullige goedzak en een vrolijke 
slimmerik. Een mythe kan zelfs een eigen leven gaan 
leiden. Kijk maar naar (7). De overeenkomsten met 
Sinterklaas zijn talrijk omdat het op dezelfde mythe 
gebaseerd is. Zelfs nadat hij begin vorige eeuw door 
een frisdrankengigant een metamorfose heeft on-
dergaan waar (8) de hik van krijgt. En commerciële 
belangen zullen ook hier hun weg gaan vinden. Een 
Gouden Piet in een warenhuis bijvoorbeeld. Kijk Wil-
lem, het is gewoon een eeuwenoud en terugkerend  
probleem met verhalen die niet te bewijzen zijn. Men 
gaat er zijn eigen voordeel uit halen. Stel je nou eens 
voor dat iemand ons gesprek hoort, het opschrijft 
en het ergens publiceert. Sommige mensen vinden 
misschien wel dat je gelijk hebt. En als ze jou ook 
nog is een goeie gozer vinden, wordt je populariteit 
alleen maar groter. Misschien wel zo groot dat je 
wereldwijd bewierookt wordt. Zonder te beweren 
dat je (9) bent. En als je er eenmaal niet meer bent, 
kunnen ze altijd nog teruglezen hoe ongelofelijk 
jij was. Het Willemnisme is een feit. Geen variant 
maakt dan nog kans om voor verdeeldheid te zor-
gen. En dus zullen mensen niet langer bang zijn om 
vreemdelingen te helpen. Zou dat geen sprookje 
zijn?’  Willem verzucht: ‘Was het maar waar Koos. 
Dan beloofde ik iedereen zeventig flessen jenever. 
Maar sprookjes bestaan niet.’

(JFP) 

De oplossingen vindt u in WW-5 (verschijnings-
datum 18 december 2015).

Puzzel 
In onderstaand fictief verhaal kunnen negen fictieve personages ingevuld worden. 
U kunt kiezen uit: Donald Duck, Guust Flater, de Hulk, de kerstman, Klaas Vaak, Pinokkio, 
Statler & Waldorf, Tita Tovenaar en Willy Wortel.   
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RESIDENTIE BERLAGE-SEGBROEKLAAN
REGELMATIG 5 KAMER APPARTEMENTEN TE HUUR

reichmanenrommelaar.nl / tel. 070 - 354 66 00

Stressvrij Marij van Ewijk.indd   1 22-03-2010   16:31:12
Margrietes Handen
praktijk voor massage

Goudenregenstraat 82, Den Haag
www.margrieteshanden.nl
Bel vrijblijvend 06-22943014

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?
Margrietes Handen kunnen u masseren. 
U voelt zich snel weer goed!  

Sport-, ontspannings-, hotstone-, 
zwangerschaps-, voet-, afslankmassage 
en Javaanse pidjit (geen erotiek).

Advertentie Wijkwijs.indd   1 15-9-2010   16:17:42

Goudsbloemlaan 87 070–364 74 84

Gezichtsverzorging
Lichaamsverzorging

LaStone Therapy (originele hotstone)
Microdermabrasie 

huidverbetering met Reviderm
bel voor gratis intake gesprek

NIEUW

info@schoonheidssalondiana.eu
www.schoonheidssalondiana.eu

adv Diana.indd   1 28-01-15   13:42
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Zangpedagoge Sarah Mareels kwam vorige zomer 
in de Bloemenbuurt wonen. Voor haar zangpraktijk 
’Bloeiende stem’ kon ze zich alleen al vanwege de 
naam geen betere uitvalsbasis wensen. Maar deze 
bijzondere buurt verdient meer, vindt Sarah. In haar 
gloednieuwe Bloemenkoor wil ze zoveel mogelijk 
stemmen van bewoners bundelen tot een prachtig 
veelkleurig boeket.

Zingen is gezond
Muziek brengt mensen in beweging en uiteindelijk 
ook dichter bij zichzelf, is Sarahs overtuiging. ’Zingen 
brengt ontspanning, maakt je hoofd leeg, is gezond 
én heerlijk om te doen. Je ontdekt je stem, staat ver-
rast over wat ze voor jou in petto heeft.’ Samen zin-
gen brengt nog meer plezier en verbondenheid, 
weet Sarah uit ervaring. ’Bij koorzingen ervaar je dat 
1+1= 3 is. Je ontdekt de magie van samen harmoni-
euze klanken voortbrengen die versmelten tot een 
vrolijk of stemmig muziekstuk.’

Iedereen welkom
In het Bloemenkoor is iedereen welkom die graag wil 
zingen, met of zonder ervaring. Koorleden krijgen er 
veel persoonlijke begeleiding. Ze leren te vertrouwen 
op hun eigen stem en vooral te genieten van het 
samen zingen. Ze kunnen er proeven van muziek-
stukken in verschillende stijlen. Plezier, gezelligheid 
en verbondenheid staan daarbij voorop.

Projectkoor SarahBande
Dat samen zingen een feest is, bewijst Sarah ook 
met haar projectkoor SarahBande, dat dit jaar zijn 
vijfde verjaardag viert. Het koor werkt aan een bij-
zonder feestconcert dat gepland staat in juni. Op 
het repertoire staan madrigalen en keltisch klassiek. 
Ook bij SarahBande zijn gemotiveerde nieuwe leden 
welkom, al is voor het huidige repertoire wel enige 
zangervaring nodig.

Praktische informatie
U kunt kostenloos en vrijblijvend eens een repetitie 
van het nieuwe Bloemenkoor bijwonen op maandag-
avonden van 20.30 tot 22.00 uur in Lokaal 7 van het 

PERSBERICHT

Bloemenbuurt krijgt eigen Bloemenkoor
De Haagse Bloemenbuurt krijgt binnenkort haar eigen Bloemenkoor. Initiatiefneemster is Sarah  
Mareels, zangpedagoge en eigenaar van zangpraktijk ‘Bloeiende stem’. Op 28 september hield ze een 
open repetitie in Wijkcentrum de Hyacint.

Wijkcentrum De Hyacint (boven kinderdagopvang), 
Anemoonstraat 25 in Den Haag. Aanmelden vooraf 
is wel gewenst en kan via het formulier op www.
bloeiendestem.nl/bloemenkoor-den-haag.
Projectkoor SarahBande repeteert elke woensdag 
van 20.00 tot 22.00 uur. Een repetitie bijwonen is 
altijd mogelijk. Bel daarvoor met Sarah Mareels, tel. 
06.12.42.47.76 of mail naar info@bloeiendestem.nl.

Kijk voor meer info over deze koren en over de zang-
praktijk van Sarah Mareels op www.bloeiendestem.nl
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ADVERTEREN IN WIJKWIJS
is een lucratieve vorm van sponsoring van uw 

wijk, de Bloemenbuurt.
Meer informatie: wijkberaad@dehyacint.nl

Advertentietarieven 2015
voor wijkgebonden activiteiten en ondernemers

Formaat  (b x h) prijs per prijs
 nummer 5 nummers

1/6 pag.  58 x 63 mm € 25,- € 110,-
1/3 pag. 136 x 63 mm € 35,- € 160,-
1/2 pag. 136 x 102 mm € 70,- € 300,-
1 pag. 136 x 212 mm € 95,- € 425,-

Op zaterdag 7 november wordt er een ludieke fiets-
tocht (ca. 7 km) georganiseerd door Adem Graag In 
Den Haag, een Haagse actiegroep van verontruste 
burgers en leden van milieu- en natuurorganisaties? 
Aanleiding voor de fietstocht is het gemeenteplan 
'Samen werken aan schone lucht', een € 6 miljoen 
kostend project dat 'vooral aan symptoombestrij-
ding doet en niet aan echte maatregelen'. Wilt u 
meefietsen? Start 14.00 uur Vaillantplein, eindpunt 
16.00 uur op het Spuiplein met bezoek aan wethou-
der Tom de Bruijn. Meer info? Fred Vorstman, tel. 070 
- 345 39 92 / f.vorstman@kpnplanet.nl / https://www.
facebook.com/ademgraagindenhaag. 

OPROEP
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Goudsbloemlaan - Den Haag
Tel. 070-345.87.77

Naailes voor 
beginners en 
gevorderden

overdag of  ‘s avonds les
in kleine groepjes onder
deskundige begeleiding 

Annelies Koeleman

Goudsbloemlaan 37
Tel: 06 24772791
www.annelieskoeleman.nl

 

KIPSPECIALITEITEN    SOEPEN 

MAALTIJDEN   

WILD     GRILLPRODUCTEN 
 

Maandag t/m vrijdag  08:30 tot 18:30  
Zaterdag      08:00 tot 17:30    
en we zijn open zolang onze borden buiten staan  
 

Goudsbloemlaan 142  070 3470506 
www.hanskipenmeer.nl 

Goudenregenplein 50-53, Den Haag
telefoon 070 - 3603607
www.roosijzerhandel.nl

• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf 
 (wij mengen ook elke gewenste kleur)

• Sanitair en elektra
• Victorinox Zwitserse zakmessen

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk !

 ROOS  IJZERHANDEL

a

ef
f

Uw kledingatelier voor:
● Stomen
● Wassen
● Het (opnieuw) op maat
maken en/of herstellen

van uw garderobe, bruidskleding, leer,
gordijnen, beddengoed en tapijten.

Maar ook verkoop van:
● Kwaliteit Panty’s
● Fournituren
● Kledingaccessoires
● Borduurpakketten enz. enz.

En zelfs verhuur van:
● Vloerbedekkingsreinigers
en toebehoren

Last but not least
Voor een goed en eerlijk advies.

Goudenregenstraat 254 ● 2565GE Den Haag
E-mail bove_nuevo@live.nl ●Tel 070-3602665

Uw kledingatelier voor:
• Stomen
• Wassen
• Het (opnieuw) op maat maken 
  en/of herstellen

van uw garderobe, bruidskleding, leer, 
gordijnen, beddengoed en tapijten

Maar ook verkoop van:
• kwaliteit panty’s • fournituren
• kledingaccessoires • borduurpakketten enz.

Zelfs verhuur van: 
• vloerbedekkingsreinigers 
  en toebehoren

Goudenregenstraat 254 • 2565 GE Den Haag
E-mail: bove_nuevo@live.nl • Tel. 070-3602665

VOOR EEN 
GOED EN EERLIJK 

ADVIES

Balanspunt

Bel vrijblijvend
voor meer informatie
of voor een afspraak
06 373 44 113

Lippe Biesterfeldweg 22
2552 EC  Loosduinen
info@balanspunt.nl
www.balanspunt.nl

*Op een Reiki behandeling

EXTRA ENERGIE•ONTSPANNING•MEER IN BALANS

✂
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Wist u dat ...
• closeharmonykoor KWASI KLOOS een bariton zoekt? 
Kwasi Kloos is een Haags koor van 18 enthousiaste en 
ambitieuze mannen en vrouwen. Wij zingen close-
harmonybewerkingen van jazz, pop en andere lichte 
muziek, zowel met pianobegeleiding als a capella. 

Heb je interesse, bezoek dan vrijblijvend onze repeti-
tie op maandagavond in ’t Lindenkwadrant in de 2e 
Braamstraat 11 te Den Haag. Meer info? Bel of mail 
Saskia: 071 - 561 49 25/saskiabeunder@gmail.com. 
Zie ook www.kwasikloos.nl;
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• gemengd koor HagaSonare nog leden zoekt? Houdt 
u van zingen in een gezellige en ontspannen sfeer? 
Zoekt u een gemengd koor? Dan is HagaSonare het 
koor voor u. Een koor dat varieert rond de 65 leden, een 
licht klassiek repertoire heeft en onder leiding staat van 
dirigent Danny Noteboom. U bent van harte welkom 
om een repetitie bij te wonen. Het koor repeteert op 
dinsdagmiddag van 13.15 – 15.30 u in Wijkgebouw 
Eltheto, Azaleastraat 2 te Den Haag. Voor meer infor-
matie: 070 – 397 89 57 of bezoek de website: www.
HagaSonare.nl;
• u bij het vrijwilligerspunt Segbroek terecht kunt wan-
neer u op zoek bent naar leuk vrijwilli gerswerk? Het 
vrijwilligerspunt kunt u vinden in wijkcentrum ’t Linden-
kwadrant in de 2e Braam straat 6 te Den Haag. Openings-
tijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 
17.00 u. Onder het genot van een kopje koffie of thee 
kunnen de intercedenten u helpen bij uw zoektocht 
naar vrijwilligerswerk. Zij maken  hierbij gebruik van 
de vacaturebank www.denhaagdoet.nl waarin meer 
dan 1500 vacatures staan. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Sandra Menken, tel. 06 - 51 
05 34 41 of s.menken@voorwelzijn.nl

Stokroosveld officieel Sportpark van de Toekomst 
In Wijkwijs nummer 3 deden de geza-
menlijke voorzitters van de sportvereni-
gingen die het Sportpark Stokroos als 
thuisbasis hebben, verslag van de grote 
opknapbeurt die het complex en de di-
recte omgeving hadden ondergaan.  

Op 29 augustus was het zover: wethou-
der Rabin Baldewsingh stelde tijdens een 
knallende happening officieel de twee 
nieuw aangelegde kunstgrasvelden 
van korfbalverenigingen Dubbel Zes en 
Futura in gebruik en daarmee was het 
Sportpark van de Toekomst een feit. 

In zijn toespraak benadrukte hij het 
belang dat de gemeente Den Haag hecht aan goede sportvoorzieningen. Die komen immers zowel de 
gezondheid alsook ook de samenhang tussen mensen ten goede. Verder sprak hij de hoop uit dat de 
Haagse korfbalverenigingen met de verbeterde voorzieningen in de nabije toekomst op het hoogste 
landelijk niveau zullen weten te acteren. 

De voorzitters Robert Lintjes van Dubbel Zes en Wimar Bolhuis van Futura bedankten vervolgens alle 
betrokkenen die zich hebben ingespannen om de opening tijdig voor de aanvang van het korfbalseizoen 
mogelijk te maken. 

Annemieke Wilmink
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Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner 

de kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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 Vaste activiteiten 
WIJKCENTRUM Anemoonstraat 25 
(zij-ingang) schoolgebouw, tel. 360 37 25

MAANDAG
08.00 u. - 09.00 u. HEALING TAI CHI Ben Lochtenbergh tel. 06 247 525 57
09.45 u. - 13.00 u. SCHAKEN Arjen Brouwer tel. 06 246 437 07
18.30 u. - 19.45 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
19.45 u. - 21.00 u. YOGA idem              
20.30 u. - 22.00 u. BLOEMENKOOR (in lokaal 7) Sarah Mareels info@bloeiendestem.nl
21.00 u. - 22.15 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
4e maandag van de maand:
14.00 u. - 16.00 u. LEESCLUB Loukie Nak tel. 363 66 04

DINSDAG
10.00 u.  - 12.00 u. JEU DE BOULES Arjen Brouwer tel. 06 246 437 07
19.30 u.  - 22.30 u. BRIDGE Bridgeclub De Anemoon tel. 364 68 31

WOENSDAG
09.15 u. - 10.30 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
10.30 u. - 11.45 u. YOGA idem
13.00 u. - 15.00 u. INTERNETCAFÉ 65+ (v.a. 14-10) Kees Bosch tel. 06 108 491  88
2e woensdag van de maand:
19.30 u. - 21.30 u. OPENBARE BESTUURSVERGADERING
3e woensdag van de maand:
18.00 u. - 21.30 u. KOOK-/EETCLUB Roos Kessels  tel. 362 89 55
4e woensdag van de maand:
20.00 u. - 22.00 u. LEESCLUB Loukie Nak tel. 363 66 04

DONDERDAG
09.30 u. - 12.30 u. BRIDGE Bridgeclub De Hyacint tel. 448 13 34
13.30 u. - 14.45 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
15.00 u. - 16.15 u. YOGA idem
1e donderdag van de maand:
19.30 u. - 22.30 u. FILOSOFISCH CAFÉ Johan ter Heegde info@

filosofievoorhetleven.nl
VRIJDAG
09.15 u. - 10.30 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
10.30 u. - 11.45 u. YOGA idem
13.30 u. - 16.30 u. BRIDGE Bridgeclub De Hyacint tel. 448 13 34
20.00 u. - 21.30 u. BIODANZA (in lokaal 7) Sarah Mareels info@bloeiendestem.nl
1e vrijdag van de maand:
20.00 u. - 22.00 u. SCRABBLE Loukie Nak tel. 363 66 04
4e vrijdag van de maand:
18.30 u. ETEN VOOR JONG EN OUD Marja Haring tel. 06 167 808 80

ZATERDAG (1e en 3e)
15.00 u. - 17.00 u. HAPPY HOUR Marja Haring tel. 06 167 808 80

Lokaal 7 is een open, lichte ruimte (± 80 m²) op de eerste etage van het wijkgebouw met vergader-, 
werkplek en workshopfaciliteiten. Er kan vergaderd worden door groepen tot 16 personen en er 
zijn 4 flex(werk)plekken ingericht. De basisvoorzieningen omvatten het gebruik van internet via 
Wifi, printer, flip-over en koffie/thee. Een beamer is in overleg beschikbaar.
Voor vragen, tarieven of reserveringen mailt u naar: lokaal7@dehyacint.nl (t.a.v. Saskia de Swart).

Werken en vergaderen in je eigen wijk! 

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner 

de kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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Laan van Meerdervoort 708a  -  Postbus 64733  -  2506 CC Den Haag  -  Tel: (070) 368 94 96

Fax: (070) 325 40 70  -  Internet: www.belderbos.nl  -  E-mail: info@belderbos.nl

BIJ ONS IS IEDERE  
KLANT AL 50 JAAR 

KONING!


